ሿቈዳት ኟዑታደቇን ዏንቇድ
ታዬ ሿበደ 02-21-18
ቇዙችን ህቇ ጏጥ ቬደትን ሿዏሿኲሿኴ ንፃዛ ትኴቅ ዠይዳ እንዳኯው ኟታዏነበትን ኟውጭ ቇዛ ኟቬዙ
ቬዔዘት ዋጅን ውጥታኯች። ዋዸ ዜጎች ህቊዊውን ዏንቇድ እንዲዏዛጡ ኟዑያቬችኴ ነው። ዋዸን
ዯዝጻዑ ሿዒድዖግ ኳያ ሿዙት ሿዒያንቨ ውጭ ቇዙት ቊዛ ቧዙዯኞችን በህቊዊ ዏንቇድ ኯዏኲክ
ኟዑያቬችኴ ውኴ ኢትዮጵያ ዯዝዙዛዒኯች። ዜጎች ጏደ ውጭ ቇዙት ሄደው ኯዏቬዙት እቬሿዝኯቈ ድዖቬ
ህቊዊውንና ህቊዊውን ዏንቇድ ብቻ ዏዔዖጥ ሿዒናቷውዔ ዓይነት ቈዳት ኟዑታደቊቷው ዏሆኑን
ዏቇንዘብ ይቇባቷዋኴ።
ኟህቇ ጏጥነት ዏንቇድ እሾሃዒ ነው። ዔንዔ ዓይነት ብዖቅዙቂ ቈዳአች ቢኖበትዔ ዢፃዓው ያዔዛዔ።
በህቇ ጏጥ ዏንቇድ ኯይቬዐኲ ካኴሆነ በቬዯቀዛ ዯጠያቂዔ ኟሁን ሃኲዟነት ኟዑጏቬድ ካኴ ይኖዛዔ።
በህቊዊ ዏንቇድ ግን ኟዏነሻዔ ይሁን ኟዏድዖሻ ዯጠያቂነት ኯ። ጏጥቶ ውኲኲ ዓዳ ኲይ ኟዑቀዛ ዜቊ
ይኖዛዔ። በቬደት ዓኯዔ ውቬጥ ኯዑኖዛ ዜቊ ይህ ቬዯቪቧብ ቇዥ ዏሆን ይኖዛበታኴ።
እንደዑታጏቀው ሁኰ ህቇ ጏጥ ቬደት ኟሀቇዛንና ኟጏቇንን ክብዛ ኟዑነካ ባዛነት ነው። እናዔ ዜጎች ቧብዓዊ
ዏብታቷውና ክብዙቷው ቪይነካ ዏንቇቬት በዝጠዖው ዔቸ ሁኔታ ዏጠቀዔ ይኖዛባቷዋኴ።
ዒንኛውዔ ዜቊ በሀቇ ኯዏቬዙት ካኴዝኯቇና ‘በውጭ ሀቇዛ ቧዛቼ ሃብት ዝዙኯሁ’ ብኵ ካቧበ
ኟዑሿኯክኯው ካኴ ይኖዛዔ። ዔክንያደዔ በዲቩቷ ኢትዮጵያ ውቬጥ ኟዜጎች ኟዏንቀቪቀቬ ዏብት ህቇ
ዏንግቬታዊ እውቅና እና ጥበቃ ያኯው ነው። ዒንኛውዔ ዜቊ በዝኯቇው ዜና ቦታ ዯንቀቪቅቭ ኟዏቬዙትና
ሃብት ኟዒዢዙት ኟዒይቇቧቬ ህቇ ዏንግቬታዊ ዏብት ኯው። ይህን ዒንዔ ቀኯብቧው ይችኴዔ። ይህን
ዏብት ዏቃጏዔ ህቇ ዏንግቬደን ዏፃዖዛ ነው።
ታዲያ ይህን ህቇ ዏንግቬታዊ ዏብት በግባቡና ህቊዊ በሆነ ሁኔታ ዏጠቀዔ ይቇባኴ። ንድ ዜቊ ባሻው
ቦታ ኟዏንቀቪቀቬ ዏብት ቬኲኯው ብቻ ዙቨን ኯደቊ ቤዯቧቡን ደግዕ ኯችግዛና ኯቬቊት ቊኴጦ ህቇ ጏጥ
ዏንቇድን ዏጠቀዔ ያኯበት ይዏቬኯኝዔ።
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ኟኢዡዴዘ ዏንግቬት ይህን ኟዜጎችን እንግኴትና ችግዛ በዏዏኴሿት ዜጎች ኯቬዙ ጏደ ውጭ ቩጓዙ
ሿዕት፣ ሿእንግኴትና ሿቬቃይ ይኲቀቁ ዘንድ ህቊዊ ኟቧዙዛ ዒዕቀዢን በጅቷኴ። በዯኯይዔ ሿኲይ
ኟጠቀቬቀት ዋጅ ቁጥዛ 923/2008 ኟውጭ ሀቇዛ ኟቬዙ ቬዔዘትን ህቇዊ በሆነ ዏንቇድ ኯዏዝፀዔ
ዝግጅደን ጠናቋኴ።
በሁኑ ዜ ጏደ ዯግባዛ ኯዏግባት ይቻኴ ዘንድ በዜጎች ኲይ ይደዛቬ ኟነበዖውን ቈዳት ኯዒቬቀዖት ቩባኴ
ዏንግሥት ጥኵት ኟነበዖውን እቇዳ ሿጥዛ 22 ቀን 2010 ዷዔዜ ኟዯነቪ ቩሆን ኳኵች ቅድዏ ሁኔታዎችዔ
በዏጠናቀቅ ኲይ ናቷው። ይህን ሃቅ ጏደ ሄደን እንቧዙኯን ኟዑኰ ዜጎች ያውቁት ይቇባኴ።
በዚህ ዋጅ ዯዏዛቶ በህዊ ዏንቇድ ጏደ ውጭ ኟቬዙ ቬዔዘት ዒድዖግ ዙቬን ሿደቊ ቤዯቧብን ደግዕ
ሿሃቪብና ሿቧቀቀን ኟዑታደግ ይሆናኴ። ይህን ዋጅ ዯጠቅዕ በህቊዊ ዏንቇድ ጏደ ውጭ ዏጓዝ ኟህቇ ጏጥ
ደኲኲዎችን ዏንቇድ ይዘቊኴ። በጥቅኰ ህቊዊነትን ዯቀብኵ በህግ ግባብ ዒንኛውንዔ ነቇዛ ዒሿናጏን ዙቬን
ሿደቊና ሿውዛደት በዏጠበቅ ኟሀቇዛን ክብዛዔ ዒቬጠበቅ ዏሆኑን ግንዛቤ ዏያዝ ኟዑቇባ ይዏቬኯኛኴ።
ሿዋዸና ሿእቇዳው ዏነቪት ጎን ኯጎንዔ በክኴኵች ውቬጥ ኟህቇ ጏጥ ኟቧዎች ዝውውዛን ኯዏግታት ብዛደ
ጥዖት ዏደዖግ ያኯበት ይዏቬኯኛኴ። እዛግጥ ኯህቇ ጏጥ ኟቧዎች ዝውውዛ ዏዢትሔው በዏንቇቬት ዋጅ
ኲይ ብቻ ኟዯጣኯ ይደኯዔ። ኟህቇ ጏጥ ዝውው ዋነኛ ዯዋናይ ኟሆኑት ህቇ ጏጥ ደኲኵችን ህዝቡ በዑቇባ
ያውቃቷዋኴ። ዒን፣ ኟትና ዔን እንደዑቧዙ ሿህዝብ ዓይን ኟዯቧጏዖ ይደኯዔ።
ህዝቡ በኟቀኟው ኟህቇ ጏጥ ዝውው ቀናባዘና ቬደዯኞችን ጏደ ዕት ኟዑቇዞ እነዒን እንደሆኑ ያውቃኴ።
እናዔ ህዝባዊው ጥዖት ሿዏንግቬት ህቊዊ ቧዙዛ ቊዛ እንዲቆዙኝ ዒድዖግ ሿዯቻኯ፤ ችግን ዐኰ
ኯዐኰ እንኳን ባይሆን ሿግዒሽ በኲይ ሄዶ ዏቅዖዢ ኟዑቻኴ ይዏቬኯኛኴ።
በዯኯይዔ ታዋቂ ኟሆኑትንና ዯቧዑነት ያኲቷውን ኟዯኯያአ ኟዒህበዖቧቡን ካኲት ጏደ ህዝቡ ውቬጥ
በዒቧዒዙት ቬኯ ቈዳአ እንዲያቬዖዱና እንዲያቪውቁ ዏደዖቈ፤ እነዚህ ካኲት በዒህበዖቧቡ ውቬጥ ባኲቷው
እውቅና ውጤት ያዏጡ ይችኲኰ። ታዲያ ይህን ዏቧኰ ጥዖት በንድ ዏንቇድ ብቻ ዏሿናጏን
ኟኯበትዔ። ባዛነት ኟሆነው ህቇ ጏጥ ኟቧዎች ዝውውዛ እውነታ ዋነኛ ዯጠቂ ኟሆኑትና በህቇ ጏጥ ደኲኲዎች
ታኯኰ ኟዑችኰት ጏጣቶች ዘንድዔ በዯጠናሿዖ ሁኔታ ዏድዖቬ ይኖዛበታኴ።

2

በዯኯይዔ ታዋቂ ኟሆኑትንና ዯቧዑነት ያኲቷውን ኟዯኯያአ ኟዒህበዖቧቡን ካኲት ጏደ ህዝቡ ውቬጥ
በዒቧዒዙት ቬኯ ቈዳአ እንዲያቬዖዱና እንዲያቪውቁ ዏደዖቈ፤ እነዚህ ካኲት በዒህበዖቧቡ ውቬጥ ባኲቷው
እውቅና ውጤት ያዏጡ ይችኲኰ። ታዲያ ይህን ዏቧኰ ጥዖት በንድ ዏንቇድ ብቻ ዏሿናጏን
ኟኯበትዔ። ባዛነት ኟሆነው ህቇ ጏጥ ኟቧዎች ዝውውዛ እውነታ ዋነኛ ዯጠቂ ኟሆኑትና በህቇ ጏጥ ደኲኲዎች
ታኯኰ ኟዑችኰት ጏጣቶች ዘንድዔ በዯጠናሿዖ ሁኔታ ዏድዖቬ ይኖዛበታኴ።
በኟትዔህዛት ቤቶች ኟፀዖ ህቇ ጏጥ ኟቧዎች ዝውውዛ ክበባትን በዒቋቋዔ ይህ ህቊዊ ባዛነት በጏጣቶች ኲይ
ቬኯዑያደዛቧው ቈዳት እንዲሁዔ ጏጣቶች ችግን ኯዏቋቋዔ ዒሿናጏን ቬኲኯባቷው እንቅቬቃቫዎች
ኟግንዛቤ ዒቬጧበጫ ትዔህዛት ዏቬጠት ያቬዝቊኴ።
ሿዚሁ ቊዛ በዯጓዳኝ ኟክኴኰ ነዋዘዎች ፓቬፖዛት ኯዒውጣት ጏደ ክኴኰ ኟኢዑግዚሽን ቅዛንጫዢ ዏቬዘያ
ቤት ቩሄዱ ህቇ ጏጥ ኟቧዎች ዝውውዛ ቬኯዑያቬሿትኯው ደቊ፣ በሀቇዛ ኲይ ቬኯዑኖዖው ኟቇፅታ ግንባታ
ችግዛና በኳኵች ዯያያዥ ቈዳአች ትዔህዛት ዏቬጠት ይቇባኴ። እንዲሁዔ በህቊዊ ዏንቇድ ዏቬዙት
ኟዑያቬችኴ ቧዙዛን ዒቬዯዋጏቅ ዏቻኰ ዯቇቢነደ ጠያያቂ ቬዝኲ ነው።
እኟደቊቇዐ ህቇ ጏጥ ቬደት ህቊዊ ባዛነት ዏሆኑንና ዏንግቬት በዋጅ ያፀደቀው ህቊዊ ኟውጭ ሀቇዛ ኟቬዙ
ቬዔዘት ዋጅ ዏኖን ዒቬቇንዘብ ይቇባኴ። በህቇ ጏጥ ዏንቇድ ዏጓዝ ዯጠቃዑ ህቇ ጏጥ ደኲኲው እንዹ
ዯጓዡ ህይጏደን እቬሿዒጣት ኟዑያደዛቬ እንደሆነ ዒቬዖዳት ይቇባኴ።
በኟክኴኰ ግንዛቤ በዏዢጠዛ ዖቇድ በዑዝኯቇው ዏጠን ሿዯቧዙ ኟችግን ዏንቬኤ ነቅቭ በዒውጣት
ዯቇቢውን ዒቬዯካሿያ ዒድዖግ ይቻኲኴ። ይህ ዏሆን ሿቻኯ በኟዜው ‘ኢትዮጵያውያን በኮንቴይነዛ ቩጓዙ
እቇኳ በዑባኴ ሀቇዛ ውቬጥ ዯያዙ’ ኟዑኴ ዜናን ኲንቧዒ ኟዔንችኴበት ዜ ቅ ሆን ይችኴዔ። ህቇ
ጏጥ ቬደዯን ሁኰዔ በኟዟናው ዏሿኲሿኴ ሿቻኯና ዜጎች ዋዸን ዯሿትኯው ጏደ ውጭ ሄደው ኯዏቬዙት
ሿዝኯቈ ህቊዊ ዏንቇድን ብቻ ዏጠቀዔ ዒዙጫቷው ዒድዖግ ይኖዛባቷዋኴ። ይህ ቬዯቪቧብ በሂደት
ዏጎኴበት ሿቻኯ ዋዸ ሿቈዳት ታደቇን ኟዑችኴ ቀና ዏንቇድ ይሆናኴ።
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